
1. Sätt mål - bestäm vilken fråga som du anser vara viktigast för dig
Du kan endera själv välja någon fråga som är viktig kring den personliga assistansen 
för just dig, eller utgå från IfAs prioriterade fråga - Behovsbedömningen. Vi vill att 
alla ansvariga ska vara medvetna om att det är fel att behov delas upp och bedöms 
i små beståndsdelar eller enbart aktiv tid, istället för att ses i sin helhet. Det är också 
fel att assistansberättigade inte ska kunna göra förändringar i sitt liv utan att fråga 
beslutsmyndigheten, Försäkringskassan eller kommunen. Assistansberättigade ska kunna 
leva utifrån sitt eget självbestämmande som vem som helst. 

2. Hitta personer att samarbeta med
Ta gärna stöd av andra som arbetar med frågan. Du kanske känner någon fler IfA-
medlem eller är med i någon funktionsrättsorganisation där ni är flera som kan driva frågan 
tillsammans. IfA har inte några lokala eller regionala föreningar, men på många håll runt 
om i landet finns andra aktiva föreningar med medlemmar som kan vara påverkade av hur 
den personliga assistansen hanteras.  

3. Sök reda på den tjänsteperson som har ansvaret för frågan
På din kommuns hemsida kan du hitta information om den organisation kommunen är 
uppdelad i. Frågor om personlig assistans ligger ofta under Socialnämnden, eller Individ- 
och familjenämnden, eller Omsorgsnämnden. Du kan också ringa till din kommun och 
fråga vem som är ansvarig för den fråga som du vill ta upp, t ex personlig assistans.  

Sverige har 290 kommuner och 21 regioner.
IfA arbetar främst på riksnivå med att påverka riksdag och regering, 
men att påverka för den personliga assistansen kan du även göra 

närmare dig.
Här är några tips för vad du kan göra i din kommun eller region, 

för den personliga assistansen.  

Hjälp IfA att förbättra 
den personliga assistansen!

4. Kartlägg ställningstaganden
Fråga ansvarig tjänsteperson (eller politiker) vilka synpunkter personen har och om hen 
verkar kunna påverka din fråga i positiv riktning. Eventuellt hänvisar personen till politiska 
beslut, vänd dig i sådana fall vidare till politiken. 



IfA kan kontaktas på följande sätt: Mail: info@intressegruppen.info
 Telefon: 044 – 12  00 80
 Hemsida: www.intressegruppen.info 
 Adress: IfA, Stridsvagnsvägen 8 A, 291 39 Kristianstad 

IfA är en nationell organisation för alla assistansberättigade.Vi har vårt kansli i Kristianstad.

5. Prioritera nämndordföranden
Om du går vidare med din fråga till ansvariga politiker i din kommun, så prioritera kontakt 
med ansvarig ordförande i berörd nämnd.  

6. Sök upp de olika partierna
Inför ett val kan det hända att de ansvariga politikerna i kommunen kommer att bytas ut. 
Därför är det viktigt att ha kontakt med flera olika partier så att du har ett brett stöd för din 
fråga. 

7. Prioritera små partier med stort engagemang
Om du har svårt att få gehör för din fråga bland de stora partierna så sätt prioritet på små 
partier, som kan ha stor inverkan. Ibland kan mindre partier påverka mycket, beroende på 
hur de olika partierna samarbetar med varandra i din kommun. Kanske är det just ett litet 
parti som har störst möjlighet att lyfta frågan och påverka de andra i ett politiskt samarbete. 

8. Föreslå en lösning
Det är viktigt att politikerna förstår vad lösningen på problemet är så förklara det för dem. 
Kontakt kan också tas med IfA. 

9. Visa hur det gynnar dem att arbeta med frågan
Berätta hur frågan kan väcka engagemang i t ex sociala medier. Politiker vill gärna att 
deras engagemang ska var positivt för många och att det ska uppmärksammas, så visa 
hur de kan få positiv uppmärksamhet. 

10. Ge positiv respons - och följ upp
Om de tar sig an att driva frågan, så visa uppskattning för det. Då stärker du deras 
engagemang ytterligare. Följ samtidigt upp hur de kommer att jobba vidare med frågan och 
se till att den leder till den förändring som du vill.


